INFORMATII DESPRE SIGURANTA
Analizele pentru depistarea infectiilor cu
transmitere sexuala sunt gratuite pentru toata
lumea in toate clinicile de profil (indiferent daca
ai carnet de sanatate sau nu).

SERVICII PE CARE LE PUTEM OFERI
PERSOANELOR






Prezervative (50 prezervative pentru €10)
Lubrifiant (in pliculete sau sticle)
Test HIV rapid
Consiliere gratuita
Informatii si referinte spre alte servicii

Putem de asemenea sa oferim si suport personal.
Asta inseamna ca poti lua legatura cu membrii
echipei si poti cere informatii sau suport in
legatura cu orice problema. Putem fi contactati
pe email, la telefon sau te poti inscrie in proiectul
nostru.
Printre alte lucruri, noi te putem ajuta cu:

Analize pentru depistarea infectiilor cu
transmitere sexuala

Educatie sexuala

Cazare

Siguranta

Recuperare


Raportarea infractiunilor

Nu trebuie sa renunti la munca in industria
sexului pentru a accesa serviciile noastre.

Ugly mugs este un forum national online pentru
cei care lucreaza in industria sexului unde ii poti
raporta pe cei care reprezinta un posibil pericol
pentru cei care lucreaza in industria sexului.

Informatii Pentru
Persoanele Care Lucreaza
in Industria Sexului
si cei afectati de prostitutie

Henry Street Garda Station este sediul politiei din
Limerick. Nu ezita sa ii anunti daca ai fost victima
unui abuz.

X

INFORMATII ULTILE
CLINICA DE DEPISTAT INFECTII CU
TRANSMITERE SEXUALA GRATUIT
(Nenagh, Ennis, Limerick)
061 482382
theclinic@hse.ie
UGLY MUGS SCHEME
www.uglymugs.ie
HENRY STREET GARDA STATION
061 212400
Redwood Place,
18 Davis Street,
Limerick
061 314354

Femei, Barbati si Transsexuali
Escorte
Prostituate
si alte persoane care vand sex

CINE SUNTEM?
Una dintre intrebarile pe care s-ar putea sa le aveti
“cum voi fi trata ca persoana in momentul in care
voi apela la ajutorul lor?”
Incepand cu 1989, anul in care ne-am infiintat sub
numele de “Limerick Aids Alliance” si inca de atunci
lucram cu persoane care ofera servicii de escorting.
In primul rand noi ne bazam pe respect. Respectul
fata de drepturile tale de a alege sa faci ceea ce
doresti, la libera decizie.

DEZVOLTAREA IN CADRUL
COMUNITATII
Una dintre dificultatile intalnite de persoanele
care ofera servicii de escorting in Irlanda, este
izolarea fata de restul persoanelor pe durata
serviciilor oferite.

Poti sa fii sigur ca nu o sa te judece nimeni, ca o sa
iti pastram identitatea in siguranta si mai mult o sa
acceptam orice identitate sau nume vrei sa ne dai.
Noi speram ca sunteti bine si fericiti, dar daca nu,
speram sa ne spuneti, iar noi te vom face tot
posibilul sa va ajutam din punctul asta de vedere.

Viziunea noatra este sa cream o
comunitate in care sunt sanatea
atat din puct de vedere mental,
emotional si fizic este promovata,
respectata si protejata.

In parteneriat cu Doras Luimni, am format o
echipa care se plimba saptamanal pe strazile din
Limerick, care incearca sa intre in contact cu cat
mai multe persoane care ofera servicii de
escorting.
Ne puteti intalni pe strada, plimbandu-ne in
echipe de cate 2 persoane in serile de Joi. Ca sa
ne recunoasteti mai usor vom purta banderole
reflexive pe mana, iar toti vom avea buletinul de
identitate cu noi asfel ca daca doriti, puteti sa ne
cereti sa ne identificam in orice moment.

Suntem o organizatie caritabila condusa de un grup
de voluntari si oameni cu experienta in domeniu
care se dedica sa reduca violenta, sa promoveze
sanatatea si schimbarea mentalitatii. Fiecare
membru al acestei organizatii este condus de
dorinta de a trata oamenii cu respect.
In organizatia noastra o sa intalniti voluntari care
au lucrat cu persoane care ofera servicii de
escorting, care inteleg natura acestei profesii in
toate formele sale si tocmai de aceea membrii noi
se vor simti bine veniti in comunitatea noastra.

INTALNIRI STRADALE

Suntem constienti de faptul ca este destul de greu
sa cunosteti persoane din acelasi domeniu care
sunt capabile sa iti ofere sfaturi si sa va invete cum
sa va protejati si sa preveniti toate problemele
care pot aparea atat din partea clientilor, din parte
autoritatilor sau a oricaror alte persoane (in
special pentru persoanele care sunt noi si la
inceput de drum in acest domeniu).
Daca doriti orice fel de sfaturi despre ce implica sa
fi escorta, daca doresti sa ne oferi suportul tau in
crearea de campanii sau doar vrei sa devii voluntar
pentru campaniile pe care le avem momentan,
putem sa va oferim toate aceste informatii.
In Irlanda, organizatia care se ocupa de drepturile
persoanelor care ofera servicii de escorting se
numeste Sex Workers Alliance Ireland .
www.sexworkersallianceireland.org

Va putem oferi
prezervative gratuit si
pliante cu informatii
pentru situatia in
care, in viitor, veti
avea nevoie de orice
fel de ajutor. Daca ne
vedeti puteti sa ne
strigati, sa ne faceti
cu mana, iar daca sunteti intr-o discutie cu un
client, nu te vom deraja.
Fie ca doriti doar sa ne mai spui ce se mai
intampla cu voi, cum va merge pe parcursul zilei
sau ai nevoie de orice fel de informatii, noi vom
fi totdeauna fericiti daca ne opriti pe strada sa
discutam cu voi chiar si pentru cateva secunde.
Putem sa va oferim informatii despre cum sa va
protejati, dar de asemenea si despre drepturile
pe care le aveti in situatia in care sunteti
imigrant, cum sa obtineti ajutor din puct de
vedere legal atat pentru documente emise de
autoritati cat si pentru orice alta problema.

